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Lehet-e körforgásos a Hazai Textil-, Ruha,  
Bőr- és Cipőipar? 

2018/12/05 

 

 

A Magyar Könnyűipari Szövetség ezzel címmel rendezett nemzetközi szakmai fórumot 
2018. december 3-án Budapesten, hogy jó gyakorlatok bemutatásával és 
tapasztalatcserével ösztönözze a szektor szereplőinek elköteleződését a fenntarthatóság 
mellett. A rendezvényen részt vett közel 90 fő között prominens gyártó cégek vezetői, 
kereskedők, márkák, tervezők, oktatók és hallgatók is megjelentek, többek között aktív 
résztvevők voltak a VOSZ Textil és Ruházatipari Szekció tagjai. 

A bevezető előadásban Dr. Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Tanácsának 
titkára hangsúlyozta, hogy hazánknak még sok tennivalója ezen a téren. Az Európai Textil 
Szövetség fenntarthatósági ügyvivője, D. Drmač, hangsúlyozta a piacfelügyelet 
erősítésének szükségességét és beszámolt többek között lobbi tevékenységük 
eredményeiről is.  

Az Európai Cipőipari Szövetség főtitkára, C. A. Castellano a cipőipar presztízsének javítását 
célzó kampányra, míg az Európai Bőripari Szövetség főtitkára, G. Gonzalez-Quijano, az 
egészséges munkahelyekre és az OiRA bőripari kockázatkiértékelő eszközre hívta fel a 
figyelmet. 

Az esemény a fenntarthatóság mellett elkötelezett egyetemek, cégek jó gyakorlatainak 
bemutatóival, és Magyar Formatervezési Díjat nyert tervezők bemutatkozásával zárult. Az 
érdeklődők környezetet kímélő módon, pl. hulladékmentes szabásmintával, gyártási 
melléktermékek felhasználásával készült innovatív kollekciókat és cipőket is 
megtekinthettek a helyszínen. 

A konferencia szünetében tartott net working részvevői beszámoltak az EURATEX 
képviselőjének arról, hogy a magyar KKV-k mit tesznek és terveznek tenni a körforgásos 
gazdaság érdekében, melyek az akadályok, van-e újrahasznosítás a vállalkozásoknál, 
hogyan befolyásolja mindezt a politika 

Az inspiráló, sokszor megdöbbentő tartalmú előadások, melyek az ágazat specifikus adatok 
mellett globális összehasonlításokat és információkat is tartalmaznak, elérhetőek több 
honlapon az érdeklődők számára /mksz.hu, tmte.hu/. 
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Érdemes megfontolni a kiva választását: december 1-től a 
kétszeresére nő a belépési határa 

 
 
December 1-től megduplázódik, ötszázmillióról egymilliárdra nő a kisvállalati adó 
(kiva) belépési határa. A vállalkozóknak decemberben érdemes dönteni arról, hogy az 
újévben melyik kedvező adózási mód szerint teljesítik közteherfizetési 
kötelezettségüket. 

Az év utolsó hónapjában még több közepes cégnek nyílik meg a kiva választási lehetősége, 
miután mától az éves bevételre, illetve a mérlegfőösszegre vonatkozó belépési érték-
határ ötszázmillió forintról egymilliárd forintra emelkedett. Az adónem mellett döntők-
nek az értékhatár gyors kinövésétől sem kell tartaniuk, mivel a jövő évtől a kiva alanyiság 
megszűnését eredményező értékhatár is nő, egyről hárommilliárd forintra. A 2013-tól 
választható kisvállalati adó nemcsak a cégeknek biztosít jelentős egyszerűsítést, és több 
százezer forintos megtakarítást, hanem az állami büdzsé bevételére is jótékonyan hat. A 
Pénzügyminisztérium szakértőinek számításai szerint ugyanis a tavalyi 22,5 milliárdos 
kiva bevétel idén közel a kétszeresére emelkedhet. 

A kiva 2018-as kalkulátora itt érhető el 

 
A legkisebbek választhatják a kisadózók tételes adóját (kata). Jelenleg ez Magyarországon 
a legnépszerűbb adófajta, idén november elején át is lépte a háromszázezret a katások 
száma. Az államkassza bevételi adatai arra is rávilágítanak, hogy a kisebb vállalkozások 
hajlandóak befizetni az egyszerű és alacsony adót. 2017-ben 98 milliárd forintot fizetett be 
összességében a 240 ezer kisadózó. Idén a több mint 300 ezer érintett már majd' 125 
milliárd forinttal növelheti a költségvetés bevételi oldalát. 

A kata 2018-as kalkulátora itt érhető el 

 
Jövőre nemcsak a kivások bevételi határa nő, hanem a legkisebb vállalkozások 
áfamentessége is. Négymillió forinttal emelkedik: tizenkétmillió forint lesz. Az általános for-
galmi adóban (áfa) az alanyi mentesség egy évre választható, vagyis ha valaki 2019-ben 
szeretne élni ezzel a lehetőséggel, akkor legkésőbb december 31-ig ezt jeleznie kell az 
adóhivatalnak. 

forrás: mfor.hu 

 

https://mfor.hu/kalkulatorok/kisvallalkozoi-kalkulator-2018.html
https://mfor.hu/kalkulatorok/kata2018.html
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Január elsejétől a NAV-nál is kötelező a cégkapu 
 
 
 
Kizárólag cégkapun keresztül intézhetik elektronikusan adóügyeiket a NAV-nál jövőre a vállal-
kozások. Az egyéni vállalkozóknál nem lesz változás, ők továbbra is az ügyfélkaput, új nevén a 
Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz kapcsolódó (KÜNY, köznyelven ügyfélkapus) 
tárhelyet használhatják.   

A gazdálkodó szervezetek idén adóügyekben a NAV-nál már elektronikus kapcsolattartásra és 
ügyintézésre kötelezettek. Az év végéig képviselőik még használhatják a KÜNY (köznyelven 
ügyfélkapus) tárhelyet is. Jövőre azonban az ügyfelek – egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel 
rendelkezők kivételével – az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag cégkaput használhat-
nak, ami alkalmazható többek között a NAV-val való elektronikus kapcsolattartásra, a bevallá-
sok beküldésére, hivatalos dokumentumok letöltésére. A NAV, küldeményeit ugyancsak a cég-
kapun át küldi. 

A cégkapu felépítése megegyezik a már megszokott ügyfélkapu (új nevén KÜNY tárhely) fel-
építésével. A dokumentum feltöltése, letöltése és tartós tárba helyezése azonos logikával mű-
ködik. A cégkapun kezelhetők a hozzáférési jogosultságok és elvégezhetők az egyes, cégkapu 
használatához kapcsolódó beállítások.  A cégkapus kommunikáció teljes egészében kiváltja a 
hagyományos papír alapú levelezést.  

A gazdálkodó szervezeteknek – egyéni vállalkozókat kivéve – a cégkapu használatához csupán 
regisztrálniuk kell, amit a szervezet képviseletére jogosult természetes személy kezdeményez-
het. A regisztrációval kapcsolatos tájékoztató a https://cegkapu.gov.hu oldalon érhető el.  

A NAV az érintett gazdálkodó szervezeteket azzal is segíti, hogy a képviselőiket tájékoztatja a 
legfontosabb tudnivalókról, saját személyes tárhelyükre kihelyezett levélben. Tájékoztatást az 
a képviselő kap, akinek az érintett gazdálkodó szervezetnél a NAV által nyilvántartott képviseleti 
joga van. 

Az egyéni vállalkozók esetében az adóügyek intézésében nem lesz változás, hiszen számukra 
továbbra is az ügyfélkapu, új nevén a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartáshoz 
kapcsolódó tárhely szolgál az elektronikus kommunikációra. Mindehhez csak ügyfélkapus 
regisztrációra vagy tárhelyszolgáltatást is magában foglaló e-személyi igazolványra van 
szükség. 
 
forrás: www.nav.gov.hu 

 
Illy Katalin 
VOSZ pénzügyi szekció 

 
 
 
 
 
 

https://cegkapu.gov.hu/
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Brandépítés  – 2018 

Híres legyél, ne hírhedt! 

 
Időpont: 2018. december 13. csütörtök. 9.30 –16.30 

Helyszín: Budapest, The Experience Center,  

Szentmihályi út 171. 3. emeleti konferenciaterem 

 
A trendi brand 2018-ban is a bevételnövelésről szól, csak másként. Ha nem figyelünk 
oda, pillanatok alatt elromlik a hírünk. 

Earlybird kedvezménnyel indulunk! 

 
Miről szólunk? 

Brand a lelke mindennek! Különösen a mai világban, ahol a szabad véleménynyilvánítás 
terepe az internettel, social mediával rendkívüli méretűvé és összetetté vált. Ahol a 
szubjektív érzések, és tapasztalatok könnyen felülírják a tényeket, adatokat. A cégek 
vezetőinek, arcainak kommunikációs szakembereinek, de valamennyi munkatársnak meg 
kell tanulnia nem csak a brandet építeni, ami az egyik legfontosabb bevételszerző érték, 
hanem megtartani, figyelni, óvni védeni is. 

Ismerje meg a legjobb szakértő előadóink jóvoltából a sikerességhez nélkülözhetetlen 
brandépítési, megtartási technikákat. 
 

Kinek szólunk? 

Várjuk a cégvezetőket, döntéshozókat, a PR-, és kommunikációs szakembereket, marke-
tingvezetőket! 
 

Kiemelt témák 

 A trendi brand 2018-ban. 

 A brand lényege akkor is az ügyfélszerzés marad. 

 Employer branding. Munkavállaló-megtartó tippek. 

 Branded stories. Tanulj másoktól! 

 Add elő magad! Meg lehet tanulni! 

 A szerepléssel járó stressz leküzdésének technikái. 

 Híres vagy hírhedt akarsz lenni? Nem mindegy! 

 Így építsd a márkád a social mediában! 
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 A sajtó ítéletének lélektana. 

 A PR felértékelődésének korszakát éljük. 

 Készülj fel a kríziskommunikációra! 

 A kommenteket tessék komolyan venni! 

 Hogyan terjednek a pletykák? Jóra is lehet használni. 

 Az etikus üzleti magatartás felértékelődése. 

 Az érzelmi intelligencia mindent visz. 

Felkért előadók 

Borbély László executive coach, tréner (SPA Tudásbázis Kft.) Bőhm Kornél tagozatvezető 
(MPRSZ Kríziskommunikáció), Demcsák Mária az Üzleti Etikai Díj alapítója, Ferling József 
alapító (Ferling Ügynökség), Jagodics Tamás (Cégmenedzser Kft.), Kádár Balázs tagozat-
vezető (MPRSZ Employer Branding), Kovács Eszter ügyvezető (Skilltogo Kft.), Mészáros 
Róbert branding tanácsadó (Brandbirds), Mezriczky László vállalati kommunikációs szak-
értő (Inspiro Consulting Kft.), Serényi János ügyvezető (Értéktrend Kft.), Szvetelszky Zsu-
zsa pletykakutató (Inspiro Consulting Kft.), Tóth Tamás ügyvezető partner (Personal 
branding Institute) 
 

Részletes program és regisztráció 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VOSZ a közösségi médiában! - http://www.facebook.com/vosz.hu 

 

 

 

 

 

https://piacesprofit.hu/konferenciakozpont/brandepites-2018/?utm_source=68948-konferencia%20szegmentált%20lista%20&utm_campaign=494097-GDPR%20-%20finisben%201.%20kiküldés%20teljes%20listára&utm_medium=12055-email&utm_content=11.09.%201.%20Brandépítes
http://www.facebook.com/vosz.hu
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VÁLLALKOZÓI PIACTÉR – KAROSSZÉKBŐL 

Szeretné megmutatni termékét, szolgáltatását mások számára? 
Szeretnem megbízható beszállítót, alvállalkozót találni? 

Látogasson el virtuális piacterünkre! 

 

Keressen, üzleteljen, adjon el, vásároljon igénye szerint! 

A http://piacter.vallalkozo.info/ mindezt egy helyen és ingyenesen nyújtja az Ön és vállalkozása számára.  

 

 

 

Mindössze regisztrálnia kell, majd feltöltheti az eladásra szánt vagy megvásárolni kívánt 
termékeket/szolgáltatásokat. A kínálatból regisztráció nélkül is válogathat. 

Ingyenes vállalkozói tanácsadás a VOSZ-nál 
 

Az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kérni információt, teheti fel kérdéseit 
tanácsadónknak: 

Dankó Tibor 
Tel: 20/947-4282 

                 e-mail: iwt@t-online.hu 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

A VOSZ Hírlevél a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének ingyenes szolgáltatása - kötelezettség-

vállalásunk nélkül. Az információ-forrásokat nagy 
körültekintéssel  választjuk ki és a legmegbízhatóbb 

módon kommunikáljuk Önök felé, mégsem 
kezeskedhetünk az információk célbajutásáért, 

teljeskörűségéért és valóságtartalmáért. 
Véleményét kérjük és várjuk a center@vosz.hu címen. 
Ha továbbiakban nem tart igényt a Hírlevélre, kérjük azt 

is  jelezze felénk! 
Reméljük hasznos információkkal szolgáltunk Önnek és 

kedvét lelte Hírlevelünkben. 
 VOSZ 

Cím: 1054 Budapest, Hold u. 21. 
Tel.: +361-4142181, -82 

Fax:+361-4142180 
e-mail: center@vosz.hu 

www.vosz.hu 
 

 

http://piacter.vallalkozo.info/
mailto:iwt@t-online.hu

